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הידוע , ן יום ביישוב הושעיהכי הוא הבעלים של מעווהמחכיר מצהיר בזה   :הואיל

ע מיועד לשמש כמבנה "אשר על פי התב, 17667בגוש  102כחלקה 

    ;")הנכס: "להלן( ציבור

  .לחוזה זה 'כנספח אנסח טאבו של הנכס מצורף ** 

להחכיר את  הוא רשאי, מצהיר בזה כי בכפוף לתנאי חוזה זה והמחכיר  :והואיל

  ;הנכס לחוכר ולחתום על חוזה חכירה זה

" הושעיהב סלסון'גש "גן ילדים ע"פרויקט  מתו שלהקסייע במימון והחוכר   :הואילו

  ;")הפרויקט: "להלן(על הנכס 

, י"ועובר להקמת הפרויקט קיבל החוכר זכויות חכירה בנכס מאת ממ  :והואיל

  ;וזכויות אלה בוטלו לאחר רישום הזכויות בנכס על שם המחכיר

, אשר הוקם עליו ,ר את הנכס עם הפרויקטוהמחכיר מסכים להחכיר לחוכ  :והואיל

 ליאת המועצהלמטרת קיום הפרויקט והפעלתו וזאת בהתאם להחלטת מ

  ;)הנכס וכל המחובר אליו(______________ מיום ' ________ מס

או מי /הועד המקומי של היישוב הושעיה ווהפרויקט מנוהל ומופעל על ידי   :והואיל

  ;)"הגוף המפעיל": להלן( מי מטעמואו /או על ידי המחכיר ו/מטעמו ו

רשות להשתמש בנכס לגוף המפעיל והמחכיר והחוכר מעונינים כי תינתן   :והואיל

  ;למטרת החכירה כמוגדר בחוזה זה

  

  :נערך ונחתם חוזה חכירה זה לפי התנאים כדלקמןאי לכך 

  

  הקדמה .1

  .חלק בלתי נפרד ממנו ויםמהוונספחיו המבוא לחוזה זה 



 2

  נושא החכירה .2

  .כיר מחכיר בזה לחוכר את הנכס בתנאים המפורטים בחוזה זההמח

  מטרת החכירה .3

בלבד ואסור לחוכר להשתמש  מעון יוםהנכס מוחכר לחוכר לתקופת החכירה למטרת 

בנכס או בכל חלק ממנו למטרה אחרת מבלי לקבל לכך הסכמה מפורשת מראש 

  .ובכתב מאת המחכיר

  תקופת החכירה וחידושה .4

ביום חתימת תחל תקופת החכירה  .1

 22/4/2034הסכם זה ותסתיים ביום 

  ").תקופת חכירה: "להלן(

החכירה תוארך מאליה לתקופה נוספת  .2

, )21/4/2083עד ליום (שנים  49של 

אלא אם ימסור החוכר למחכיר הודעה 

חודשים לפני  6שתינתן לפחות , בכתב

בדבר אי רצונו , תום תקופת החכירה

כי מוסכם . להאריך את תקופת החכירה

, כאמור, אם תוארך תקופת החכירה

  . ימשיכו לחול הוראות הסכם זה

החוכר אינו רשאי להעביר את זכות  .3

אלא באישור , החכירה לצד שלישי

מראש ובכתב מאת המועצה ומאת 

  .משרד הפנים

זכות החכירה של החוכר תבוטל  .4

או /במקרה ויינקטו כנגדו הליכי פירוק ו

 .פשיטת רגל

  מםדמי חכירה ואופן תשלו .5

החוכר מתחייב לשלם למחכיר דמי חכירה סמליים מהוונים בגין כל תקופת החכירה  

  .₪ 12מראש בסכום של 

  חזקה .6

מוסכם על הצדדים כי הגוף המפעיל  .1

בנכס , באופן בלעדי, ימשיך להחזיק

וזאת מבלי שישלם , ולהפעילו כמעון יום

  . או לחוכר תמורה כלשהי/למחכיר ו

או /נכס ואם יבוטלו זכויות המחכיר ב .2

יימנע ממנו לקיים התחייבויותיו על פי 

וזאת מסיבה התלויה , הסכם זה

וכתוצאה מכך תבוטל זכות , במחכיר

מתחייב , החכירה של החוכר בנכס

המחכיר לפצות את החוכר בעד כל 

הנזקים הישירים וההוצאות המוכחות 

לרבות פיצוי בגין , שייגרמו לו עקב כך

 . המחוברים בנכס

  יהיע לבנות בנוגהורא .7

על ידי  ,מראש ובכתב, יה בנכס טעונה אישוריכל תוספת בנ .하하.א

  .המחכיר ומוסדות התכנון המוסמכים

 מעוצב:תבליטים ומספור
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הגיש למוסדות התכנון בכוונתו לאשר  ,כל תוכנית בנייה עבירהחוכר י .하.ב

 .המוקדם למחכיר לשם אישורו, המוסמכים

  רישום החכירה .8

זה המוקנית לו על פי חו ,החכירה זכותרשום את זכאי לכר והח .하하.א

קבלת אישור משרד הפנים  וזאת לאחר, בלשכת רישום המקרקעין, זה

י כל דין לרישום "זה ולאחר קבלת כל האישורים הדרושים עפ חוזהל

  .ש החוכר"החכירה ע

עשנה על ידי יכל הפעולות הדרושות לשם רישום זכות החכירה ת .하.ב

יחד עם זאת המחכיר מתחייב להעביר לחוכר את  .ועל חשבונו כרוהח

ר הרשות המקומית והועדה המקומית לתכנון ובנייה בדבר היעדר אישו

, )ככל שיינתן אישור זה(אישור משרד הפנים להסכם זה , חובות

 . ואישור בדבר פטור ממס שבח

הצדדים מתחייבים להמציא את כל האישורים הנדרשים וכן לחתום על  .하.ג

ת רישום זכוהדיווח לרשויות השונות ולצורך כל מסמך הנדרש לצורך 

 .ש החוכר"שום המקרקעין עיבלשכת רהחכירה 

  תשלומי מסים .9

חובה הבכל המסים ושאר תשלומי או הגורם המחזיק בנכס יישאו /הגוף המפעיל ו

   .החלים על הנכס

  זכות כניסה .10

המחכיר ושליחיו רשאים להיכנס לנכס ולבדקו בכל זמן המתקבל על הדעת כדי לבחון 

  .אם החוכר מקיים את תנאי חוזה זה

  נוי המוחכרפי .11

יפנה החוכר את הנכס , בתום תקופת החכירה או עם סיומה מכל סיבה אחרת

 ,כאמור ,לא יפנה החוכר את הנכס. אלא אם יוסכם בכתב אחרת, ויחזירו למחכיר

  .יהיה המחכיר זכאי לכל סעד משפטי

  מתן רשות שימוש לגוף המפעיל .12

ף לשימושו של הגויימסר הנכס , לצורך ביצוע מטרות חוזה זה .하하.א

  .המפעיל

המחכיר אחראי לכך שהגוף המפעיל ישתמש בנכס בהתאם להוראות  .하.ב

 .חוזה זה ואך ורק למטרה שהוסכמה

ר אחראי לכך שהגוף יחכמה, לחוזה זה 11במקרה של תחולת סעיף  .하.ג

 .המפעיל יפנה את הנכס לפי הוראות הסעיף האמור

המחכיר מתחייב לעזור לחוכר במידת האפשר בהגשת כל סעד  .하.ד

בקשר לפינוי הנכס ויחתום על כל , חליט עליו החוכרשי, משפטי

 .המסמכים שידרשו לחתימה על ידי החוכר לשם כך

  אישור משרד הפנים .13

  .יכנס לתוקפו רק לאחר אישורויהפנים ו דשרמחוזה זה מותנה בקבלת אישור 

  כתובות הצדדים .14

  18120 עפולה 90000ד .ת  - המחכיר 

  10009ירושלים  48' ורג'המלך ג' רח   - החוכר 

  

  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  

______________________                     ______________________  

 מעוצב:תבליטים ומספור

 מעוצב:תבליטים ומספור



 4

  החוכר  המחכיר                                                                      

  

  

  

  _______________________________  חותמת אישור משרד הפנים 

  

  ____________: תאריך

  

  
 3/1/08זר  /  28/7מ  86023-0


